
 

 
 



 

ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 

 
Αρχαία απεικόνιση άμαξας που σέρνεται από ζώα - εδώ από γαϊδούρια. Φιλοτεχνήθηκε στη Σουμερία πριν από 6.500 χρόνια. 

 
Η ιστορία των μεταφορών είναι συνυφασμένη με την ύπαρξη της ανθρώπινης ζωής. Ο πρωτόγονος 
άνθρωπος μετακινούνταν βαδίζοντας σε αναζήτηση τροφής ή από περιέργεια να γνωρίσει το 
περιβάλλον του, ή ακόμα και για την προστασία του από τους διάφορους φυσικούς κινδύνους 
(όπως σε αναζήτηση κάποιου καταφυγίου – σπηλιάς). Γρήγορα όμως κατάλαβε ότι οι φυσικές του 
αντοχές για να διανύει μεγάλες αποστάσεις ήταν περιορισμένες και πολύ περισσότερο 
περιορισμένη η ικανότητά του να μεταφέρει βάρη σε σημαντικές αποστάσεις. 
Οι αδυναμίες αυτές οδήγησαν τον άνθρωπο σε αναζήτηση διαφόρων μέσων μεταφοράς τόσο για 
τον ίδιο όσο και για τα αγαθά του, ξεκινώντας αρχικά τη χρησιμοποίηση ζώων στη ξηρά και από το 
πρωτόγονο μονόξυλο στις λίμνες και τους ποταμούς βγήκε στη θάλασσα. Έτσι παράλληλα με τις 
καταπληκτικές του εφευρέσεις έφθασε από τον τροχό, το κουπί, το πανί και τον ατμό στους 
σύγχρονους αεροστρόβιλους των εξελιγμένων σύγχρονων μέσων μεταφορών.  
Χερσαίες μεταφορές 
Στα προϊστορικά χρόνια αρχίζει ο άνθρωπος να χρησιμοποιεί διάφορα 
ζώα, σκύλους, άλογα, βόδια κι αργότερα καμήλες, ελέφαντες, 
τάρανδους κλπ. , γιατί τα πράγματα που θέλει να μεταφέρει δεν 
μπορεί πάντα να τα μετακινήσει ο ίδιος. Μετά την εφεύρεση του 
τροχού, δημιουργεί τα πρώτα οχήματα(βοϊδάμαξα) κι αρχίζει ν' ανοίγει 
και να κατασκευάζει δρόμους. Οι Ρωμαίοι είχαν κατασκευάσει ένα 
τεράστιο και πολύ σημαντικό οδικό δίκτυο, που τμήματά του 

διασώζονται μέχρι σήμερα (π.χ. η Εγνατία οδός στη Θεσσαλονίκη). 
Αργότερα, το 15ο αιώνα, εμφανίζονται οι περίφημες ταχυδρομικές 
άμαξες, που μετάφεραν ανθρώπους, αποσκευές, το ταχυδρομείο και 
λίγα εμπορεύματα. Όμως πάλι οι μεταφορές δεν είχαν 
συστηματοποιηθεί, ούτε οι μετακινήσεις ήταν εύκολες. Σημαντικό 
σταθμό στην ιστορία των μεταφορών αποτέλεσε η εφεύρεση της 
ατμομηχανής και του σιδηρόδρομου. Οι μεταφορές 
απελευθερώθηκαν, έγιναν πιο σίγουρες, τακτικές και γρήγορες. Το εμπόριο παράλληλα 
σταθεροποιήθηκε. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τον εμφύλιο πόλεμο των ΗΠΑ, μεγάλος αριθμός 



στρατευμάτων μεταφέρθηκε με τους σιδηρόδρομους στα πεδία των μαχών. Ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, ο 
σιδηρόδρομος έπαιξε μεγάλο ρόλο στον αποικισμό και την ανάπτυξη της αχανούς αυτής χώρας. 
Τέλος, οι εφαρμογές του ηλεκτρισμού κι η εφεύρεση του αυτοκινήτου, έδωσαν καινούρια ώθηση 
στην ανάπτυξη των μεταφορών. Σε συνδυασμό με τη βιομηχανική επανάσταση που ακολούθησε, 
οι μεταφορές έχουν φτάσει σήμερα σε φανταστικά επίπεδα.  
Θαλάσσιες μεταφορές  

Αρχικά οι θαλάσσιες μεταφορές δε θα ήταν παρά η ξυλεία που ριχνόταν 
στους ποταμούς και μεταφερόταν στις εκβολές του. Αρχικά γίνονταν με 
πρωτόγονες σχεδίες. Σταθμός στην ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών 
έγινε ο χρόνος που ανακαλύφτηκαν τα πανιά και κατασκευάστηκαν τα 
πρώτα ιστιοφόρα. Σπουδαίοι ποντοπόροι αναδείχτηκαν οι Βίκινγκς, οι 
Φοίνικες, οι Έλληνες και Ρωμαίοι στην αρχαιότητα και το παράδειγμά 
τους ακολούθησαν οι Ισπανοί, οι Ολλανδοί, οι Πορτογάλοι, οι Άγγλοι, οι 
Βενετοί οι Γάλλοι κ.ά. Στα μεσαιωνικά και τα 
νεότερα χρόνια γίνεται εντατικό εμπόριο απ' τη 

θάλασσα ανοίγονται καινούριες διώρυγες, βρίσκονται καινούριοι δρόμοι, 
συμπληρώνεται η ανακάλυψη κι εξερεύνηση άγνωστων περιοχών του 
πλανήτη μας, δημιουργούνται καινούρια λιμάνια και παραθαλάσσιες 
εμπορικές πόλεις.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΕΣΑ 
 

ΕΝΑΕΡΙΑ ΜΕΣΑ 
 
 

ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ 
Το αεροπλάνο είναι αεροσκάφος (πτητική συσκευή) βαρύτερη από 
τον αέρα, (σε αντίθεση με το αερόστατο), με ακίνητες πτέρυγες, (σε αντίθεση 
με το ελικόπτερο), υπό τις οποίες εκ της ταχύτητας που αναπτύσσει 
δημιουργείται δύναμη άνωσης, που κρατά αυτή στον αέρα. Η κίνηση προς τα 
εμπρός επιτυγχάνεται με την προωθητική δύναμη του κινητήρα, ελικοφόρου 
ή στροβιλοκινητήρα. Χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ανθρώπων και 
εμπορευμάτων, σε ειρηνικούς αλλά και πολεμικούς σκοπούς.  
 

ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ 
Ελικόπτερο ονομάζεται το αεροσκάφος το οποίο, για την 
ανύψωσή του από το έδαφος και τη διατήρησή σου σε 
πτήση, κάνει χρήση ενός ή περισσότερων οριζόντιων (ή 
σχεδόν οριζόντιων) στροφείων (ελίκων). Οι κύριες 
διαφορές του από το αεροπλάνο είναι ότι αφ' ενός το 
μέσο που παρέχει την άνωση είναι κινούμενο (τα πτερύγια 
του στροφείου), σε αντίθεση με το αεροπλάνο που έχει 
σταθερά πτερύγια, και αφ' ετέρου ότι για την ανύψωσή 
και πτήση του δεν απαιτείται οριζόντια κίνηση, όπως στην 
πλειονότητα των αεροπλάνων. Έχει, επίσης τη δυνατότητα 
να κινείται προς κάθε κατεύθυνση, σε αντίθεση με το 
αεροπλάνο που κινείται μόνο προς τα εμπρός, και ακόμα μπορεί να αιωρείται (σχεδόν) ακίνητο στον αέρα. 
Οι ιδιότητές του αυτές το καθιστούν αναντικατάστατο ως μέσο εναέριας μεταφοράς σε περιορισμένους 
χώρους όπου η δυνατότητα ελιγμών είναι μικρή, ή σε απομακρυσμένους τόπους όπου η 
κατασκευή αεροδρομίων δεν είναι εφικτή.  
 

ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ 
Το αερόστατο είναι ένα αεροσκάφος, δηλαδή πτητικό μέσο, που παραμένει 
αιωρούμενο επειδή η «αεροστατική σφαίρα» του γεμίζεται με θερμό ατμοσφαιρικό 
αέρα ή άλλα αέρια (π.χ. υδρογόνο, ήλιο, φωταέριο κ.τ.λ.) ελαφρύτερα (δηλαδή με 
μικρότερη πυκνότητα) από τον αέρα, οπότε προκύπτει άνωση ικανή να ανυψώσει το 
αεροσκάφος, έστω και αν η συνολική πυκνότητά του είναι σχεδόν ίδια (αλλά έστω 
και λίγο μικρότερη) σε σύγκριση με εκείνη του αέρα. Ο όρος «αερόστατο» 
περιλαμβάνει τα «ελεύθερα αερόστατα», τα αερόπλοια και τα προσδεμένα 
αερόστατα. Η κύρια δομή ενός αερόστατου αποτελείται από ένα «φάκελο» ή 
«αεροστατική σφαίρα», ένα (σχετικά) ελαφρύ περίβλημα που περιέχει 
ένα ανυψωτικό αέριο, για παρέχει την απαραίτητη για την πτήση άνωση, με τον 
οποίο συνδέονται όλα τα άλλα εξαρτήματα, που συνήθως αποτελούνται από ένα «καλάθι» ή 
«γόνδολα», (συνήθως) κάτω από το φάκελο, που συνδέεται μαζί του (δηλαδή με το φάκελο) με 
σκοινιά ή καλώδια, και μεταφέρει ανθρώπους, ζώα ή αυτόματο εξοπλισμό, όπως τηλεσκόπια, 
κάμερες και μετεωρολογικά όργανα.  



 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ 
 

ΠΛΟΙΟ 
Το Πλοίο (αρχαία ελληνική: η ναυς, της νηός, πληθ.: 
αι νήες) είναι μια ειδική κατασκευή (ναυπήγημα), 
σχεδιασμένη για να κινείται με ασφάλεια στο νερό. 

Τα πλοία διέπονται από τη νομοθεσία αφενός του 
Ναυτικού Δικαίου, το οποίο και διακρίνεται στο 
Δημόσιο Ναυτικό Δίκαιο και στο Ιδιωτικό Ναυτικό 
Δίκαιο, που απαρτίζουν και τα δύο σχετικούς 
Κώδικες (σύνολα ομοειδούς νομοθεσίας), τον Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου Κ.Δ.Ν.Δ. και τον 
Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου  Κ.Ι.Ν.Δ. και αφετέρου από το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο 

 

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ 
Το υποβρύχιο είναι είδος σκάφους που έχει τη δυνατότητα να κινείται επί και υπό την επιφάνεια 
της θάλασσας. Προσπερνώντας τις διάφορες απόπειρες, από την αρχαιότητα, κατασκευής 
υποβρυχίων που όμως δεν τελεσφόρησαν λόγω τεχνικής 
ανεπάρκειας, τα πρώτα υποβρύχια κατασκευάστηκαν τον 17ο και 
τον 18ο αιώνα και έμοιαζαν περισσότερο με μεταλλικούς κώδωνες 
που φιλοξενούσαν συνήθως ένα άτομο και στηρίζονταν για την 
κίνησή τους στη μυϊκή του δύναμη. Σήμερα τα υποβρύχια 
χρησιμοποιούνται κυρίως για στρατιωτικούς και ερευνητικούς 
σκοπούς αλλά και για αναψυχή. 
 

ΛΕΜΒΟΣ 
Η Λέμβος (κοινώς βάρκα) είναι ένα μικρό πλωτό μέσο μεταφοράς. Οι 
βάρκες είναι γενικά μικρότερες από τα σκάφη και τα πλοιάρια. Η 
κατασκευή μιας βάρκας είναι συνήθως από ξύλο, μέταλλο ή το πλαστικό 
GFK. Σημειώνεται ότι συνεκδοχικά λέμβος λέγεται και ο κάλαθος -χώρος- 
των αεροναυτών στα αερόστατα. 

Οι λέμβοι χρησιμοποιούνται για συγκοινωνία κοντινών αποστάσεων, σε 
περιορισμένες μεταφορές, φορτοεκφορτώσεις πλοίων, σε απο-επιβιβάσεις στα λιμάνια και πλοία, 
για ψάρεμα (ψαροπούλες ή τράτες), για άθλημα ή θαλάσσιους περιπάτους, όπου και ανάλογα της 
χρήσης τους λαμβάνουν διάφορες ονομασίες. Στην αρχαιότητα η ονομασία της ήταν αρσενικού 
γένους ο λέμβος. 

Συνεπώς η λέμβος είναι ένα θαλάσσιο μέσον, πλωτό ναυπήγημα, "άφρακτο", χωρίς δηλαδή 
κατάστρωμα, (κατά το μεγαλύτερο μέρος), σχεδιασμένο να επιπλέει στο νερό, και να βοηθά στις 
μετακινήσεις κυρίως σε θαλάσσιες ή λιμναίες προστατευμένες περιοχές. 

 
 
 
 



ΧΕΡΣΑΙΑ ΜΕΣΑ 
 

AYTOKINHTO 
Αυτοκίνητο ονομάζεται κάθε τροχοφόρο επιβατικό όχημα με 
ενσωματωμένο κινητήρα. Σύμφωνα με τους συνηθέστερους 
ορισμούς, τα αυτοκίνητα σχεδιάζονται ώστε να κινούνται (ως επί 
το πλείστον) στους  αυτοκινητόδρομους, να έχουν καθίσματα για 
ένα ως έξι άτομα, έχουν συνήθως τέσσερις τροχούς και 
κατασκευάζονται κυρίως για τη μεταφορά ανθρώπων, αλλά και 
μερικές φορές για την μεταφορά διαφόρων πραγμάτων. Ωστόσο, 
ο όρος αυτοκίνητο καλύπτει και άλλα οχήματα (φορτηγά, 
λεωφορεία κτλ). 

Το 2002 υπήρχαν περίπου 590 εκατομμύρια επιβατικά αυτοκίνητα παγκοσμίως (περίπου ένα ανά 
11 κατοίκους), εκ των οποίων τα 140 εκατομμύρια βρίσκονταν στις ΗΠΑ (σχεδόν ένα ανά δύο 
κατοίκους). Ο αριθμός αυξάνεται συνεχώς, καθώς οι κάτοικοι των αναπτυσσόμενων κρατών 
σταδιακά αρχίζουν να αποκτούν επιβατικά αυτοκίνητα.  

 

MΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 
Η μοτοσικλέτα (ή μοτοσυκλέτα) είναι δίτροχο όχημα, που έχει 
παρόμοιο σχήμα με το ποδήλατο. Κινείται με μηχανή εσωτερικής 
καύσης. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το πρώτο μηχανοκίνητο 
δίκυκλο δόθηκε στον Γκότλιμπ Ντάιμλερ το 1885 για την 
κατασκευή ενός μηχανοκίνητου ξύλινου ποδηλάτου με δύο μικρές 
βοηθητικές ρόδες –ουσιαστικά επρόκειτο για τρίτροχο. Επειδή η 
επενδυμένη σέλα του έμοιαζε με σέλα αλόγου, το όχημα θύμιζε 
μάλλον άμαξα παρά μηχανοκίνητο όχημα. Διέθετε μινιμαλιστικό 
τιμόνι και τετράχρονο μονοκύλινδρο κινητήρα με κυβισμό 264 
κ.εκ. καθώς και ισχύ μισού ίππου. Για τα σημερινά δεδομένα αυτή η πρώτη μοτοσυκλέτα θα 
μπορούσε να θεωρηθεί πρωτόγονη και μοντέρνα συγχρόνως. Ο μινιμαλιστικός εξοπλισμός της 
μοιάζει να ακολουθεί την τάση του σύγχρονου ντιζάιν, σύμφωνα με την οποία η μορφή 
προσαρμόζεται στην λειτουργικότητα (form follows functions). 
 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
Το λεωφορείο είναι ένα όχημα για την μαζική μεταφορά 
ατόμων. Η λέξη είναι μια εφεύρεση του Κοραή που την 
μετέφρασε από την λατινική "Omnibus". Η ορολογία 
χρησιμοποιείται και για το Διαστημικό Λεωφορείο της NASA. 
Τα λεωφορεία λειτουργούν συνήθως με κινητήρες ντίζελ ή 
φυσικού αερίου, ενώ αρκετά διαδεδομένα είναι και τα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία (Τρόλεϊ / 
Trolley). Στην Ελλάδα λειτουργεί το δίκτυο υπεραστικών λεωφορείων ("πούλμαν") των ΚΤΕΛ, ενώ 
στα αλλα Ευρωπαϊκά κράτη η υπεραστική συγκοινωνία είναι συνήθως ο σιδηρόδρομος. 

 

 



ΦΟΡΤΗΓΟ 
Το φορτηγό είναι ένα όχημα για την μεταφορά εμπορευμάτων, 
μεγάλων και μικρών αντικειμένων καθώς και χύδην υλικών. Η λέξη 
χρησιμοποιείται επίσης και για πλοία που γενικά μεταφέρουν 
εμπορεύματα (φορτηγό πλοίο). Τα φορτηγά γενικής χρήσης 
ξεχωρίζονται με το μέγεθος τους (mega νταλίκα, jumbo νταλίκα, 
ρυμουλκούμενα, μικρά φορτηγά κ.α.), ενώ υπάρχουν και φορτηγά 
για την μεταφορά συγκεκριμένων εμπορευμάτων (όπως τα 
βυτιοφόρα). Για οδήγηση φορτηγού απαιτείται συνήθως η κατοχή επαγγελματικής άδειας 
κατηγορίας 

 

ΤΡΕΝΟ 
Το τρένο ή τραίνο (σιδηρόδρομος ή αμαξοστοιχία) αποτελεί σήμερα 
κυρίαρχο μέσο κατηγορίας μεταφορών, των σιδηροδρομικών 
μεταφορών. Αποτελείται από ειδικά οχήματα που κινούνται πάνω σε 
σιδηροδρομικές γραμμές (ράγες ή σιδηροτροχιές) και μεταφέρουν 
φορτία ή επιβάτες από ένα γεωγραφικό σημείο σε άλλο. 
Μία σιδηροδρομική γραμμή αποτελείται από ένα ζεύγος 
παράλληλων σιδηροτροχιών, διάφορου μεταξύ τους εύρους. Επίσης 
μπορεί να είναι μονής τροχιάς, όπως παλαιότερα, (σήμερα συνήθως 
είναι κατασκευασμένες από ειδικό τσιμέντο) ή μαγνητικές. Τα περισσότερα τρένα κινούνται 
χρησιμοποιώντας κινητήρα ντίζελ ή ηλεκτρικό κινητήρα, ο οποίος τροφοδοτείται με ηλεκτρική 
ενέργεια παρεχόμενη από παράπλευρα στη γραμμή συστήματα. Ιστορικά, οι ατμομηχανές ήταν η 
κυρίαρχη μορφή κινητήριας δύναμης από την εμφάνιση του σιδηροδρόμου ως και τα μέσα του 
20ου αιώνα, αλλά και άλλες πηγές ενέργειας [όπως άλογα, έλξη με σκοινί (ή καλώδιο), βαρύτητα, 
αέρας, ή τουρμπίνες αερίου] είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται για την έλξη του. 

 

ΤΡΑΜ 
Το τραμ (ή τροχιόδρομος) της Αθήνας είναι ένα μεταφορικό μέσο 
σταθερής τροχιάς στην πρωτεύουσα. Με τη σημερινή του μορφή, το 
δίκτυο του τραμ υπάρχει στην Αθήνα από το 2004. Πρωτοεμφανίστηκε 
όμως στην πόλη το 1882 με τη μορφή ιππήλατων τροχιοδρόμων. Το 
1908 κυκλοφόρησαν τα πρώτα ηλεκτρικά οχήματα. Σταδιακά, το 
δίκτυο τραμ έφθασε τις 21 γραμμές. Η λειτουργία του όμως σταμάτησε 
το 1960, όταν τα τραμ αντικαταστάθηκαν από ηλεκτροκίνητα 
λεωφορεία (τρόλεϊ) και θερμικά λεωφορεία. Το σύγχρονο τραμ διαθέτει τρεις γραμμές. Οι δύο 
από αυτές, έχοντας κοινή πορεία, συνδέουν το κέντρο της Αθήνας με το Παλαιό Φάληρο, μέσω 
Νέου Κόσμου και Νέας Σμύρνης, και από εκεί, ακολουθούν χωριστές, αλλά παραλιακές διαδρομές, 
με τη μία γραμμή να κατευθύνεται προς το Νέο Φάληρο, και την άλλη προς τη Βούλα. Η τρίτη 
γραμμή συνδυάζει τα παραλιακά τμήματα των άλλων δύο, συνδέοντας απευθείας το Νέο Φάληρο 
με τη Βούλα. 

 

 

 



ΤΡΟΛΕΪ 
Τρόλεϊ ή τρόλεϋ ονομάζεται ο ειδικός ρευματολήπτης 
μετακινούμενου ηλεκτροκινητήρα που σύρεται σε ηλεκτροφόρο 
γυμνό σύρμα. Κατ΄ επέκταση τα ηλεκτροκίνητα μέσα που 
λειτουργούν εξ ανάγκης με τέτοιας μορφής ρευματολήπτες 
ονομάσθηκαν ομοίως «τρόλεϋ μπας» ή κοινώς τρόλεϋ. 
Το όχημα τρόλεϊ, είναι ουσιαστικά ένα ηλεκτρικό λεωφορείο. Η 
τροφοδοσία με ηλεκτρικό ρεύμα δεν γίνεται με κάποια μπαταρία, 
αλλά από δύο «κεραίες» που είναι τοποθετημένες στην οροφή του 
και συνδέονται με ένα ηλεκτρικό δίκτυο, το οποίο είναι τοποθετημένο κατά μήκος των 
προεπιλεγμένων διαδρομών. 
Τα τρόλεϊ είναι ιδιαίτερα φιλικά με το περιβάλλον, καθώς χρησιμοποιούν μόνο ηλεκτρικό ρεύμα 
με αποτέλεσμα να μην ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα. Βέβαια η φιλικότητά τους προς το περιβάλλον 
εξαρτάται και από τον τρόπο παραγωγής του ρεύματος, το οποίο καταναλώνουν. Το θετικό όμως 
είναι ότι δεν συμβάλλουν στη ρύπανση του ήδη επιβαρυμένου από το νέφος αστικού 
περιβάλλοντος. Από την άλλη, ως μέσο σταθερής τροχιάς και μάλιστα όχι αυτόνομης, είναι σχετικά 
αργό. Η κίνηση του τρόλεϊ είναι ευάλωτη τόσο σε εμπόδια που μπορεί να βρεθούν στον δρόμο 
του, τα οποία ακινητοποιούν όλα τα τρόλεϊ της ίδιας γραμμής που επέρχονται, όσο και από τις 
αδυναμίες του ίδιου του ηλεκτρικού δικτύου από το οποίο τροφοδοτείται 
 

ΜΕΤΡΟ 
Το Μετρό ή Μητροπολιτικός Σιδηρόδρομος είναι ένα 
σιδηροδρομικό σύστημα μαζικής μεταφοράς των μεγαλουπόλεων. 
Η λέξη είναι ελληνικής προέλευσης (αντιδάνειο: μετρό <γαλλ.métro 
< chemin de fer métropolitain < ελλ. μητροπολιτικός 
σιδηρόδρομος) και χρησιμοποιήθηκε το 1900 στο Παρίσι για πρώτη 
φορά σε σχέση με σιδηρόδρομο (Métro de Paris).Το πρώτο Μετρό 
που λειτούργησε ήταν το Μετρό του Λονδίνου και το πρώτο στην 
ηπειρωτική Ευρώπη το Μετρό της Βουδαπέστης. Στην Ελλάδα ο Σιδηρόδρομος Αθηνών Πειραιώς 
μετατράπηκε σε Μετρό το 1907. Η Αθήνα το 2000 απέκτησε επίσης δίκτυο υπόγειου Μετρό, με την 
γραμμή 2 και 3 της Αττικό Μετρό. Υπό μελέτη είναι και μία τέταρτη γραμμή. Υπό κατασκευή 
βρίσκεται τώρα το δεύτερο δίκτυο μετρό στην Ελλάδα, αυτό της Θεσσαλονίκης. 

 

ΠΟΔΗΛΑΤΟ 
Ποδήλατο ονομάζεται το δίτροχο (μερικές φορές τρίτροχο) 
όχημα, που κινείται καθώς ο αναβάτης του χρησιμοποιεί τη μυϊκή 
δύναμη των ποδιών του. Το ποδήλατο αποτελεί ένα ιδιαίτερα 
διαδεδομένο μεταφορικό μέσο. Ο αριθμός των ποδηλάτων του 
πλανήτη στις μέρες μας υπολογίζεται ότι ξεπερνά το ένα 
δισεκατομμύριο. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ποδηλάτου 
αποτελεί η δυνατότητα του να ανταποκρίνεται σε αρκετά 
διαφορετικές απαιτήσεις, όπως είναι η μετακίνηση, η άθληση και η ψυχαγωγία. 
Στην κλασική του μορφή, το ποδήλατο αποτελείται από δύο τροχούς, οι οποίοι βρίσκονται ο ένας 
πίσω από τον άλλο και συνδέονται μεταξύ τους με μεταλλικό σκελετό. Βασικά επίσης μέρη ενός 
τυπικού ποδήλατου αποτελούν το τιμόνι, η σέλα, το σύστημα μετάδοσης της κίνησης και τα 



φρένα. Ως συμπληρωματικός εξοπλισμός, όχι δηλαδή απαραίτητος για τη λειτουργικότητα του 
ποδηλάτου, χρησιμοποιείται ένα πλήθος από εξαρτήματα. 
 

ΠΑΤΙΝΙ 
Το πατίνι είναι ένα δίτροχο όχημα χωρίς μηχανή, χωρίς πεντάλ και χωρίς σέλα ή 
άλλο κάθισμα, στο οποίο ο οδηγός στέκεται όρθιος τοποθετώντας το ένα πόδι του 
στον πεπλατυσμένο άξονα που ενώνει τους δυο τροχούς ενώ με το άλλο δίνει ώθηση 
με συνεχείς παλινδρομικές κινήσεις εκκρεμούς ώστε να μετακινηθεί το όχημα. 
Η ορολογία πατίνια χρησιμοποιείτε και για τα τροχοπέδιλα σπανιότερα και για τα 
παγοπέδιλα, χρησιμοποιείται μεταφορικά στην έκφραση "Μου έκανες τη ζωή 
πατίνι" η οποία σημαίνει μου δυσκολεύεις τη ζωή. 
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